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RESUM DE LA SESSIO DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 18 DE MARÇ DE 

2015 

 

 

3. SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 

3.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

3.1.1. EXP. M112-2015-747. DECLARACIÓ FIRES D'INTERÈS LOCAL A EFECTES 

TRIBUTARIS ANY 2015 

 

S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC, i PP i les abstencions dels 

grups municipals CP-PA  i ICV-EUIA-E la declaració de determinades fires que se celebren 

a Premià de Mar com a “fires d’interès locals” a efectes de gaudir de bonificacions de 

caràcter tributari. 

 

El regidor delegat de promoció econòmica explica que es tracta d’una aprovació que s’ha 

d’efectuar cada any als efectes de que el comerç que surt al carrer els dies de fires no 

hagi de pagar taxa per ocupació de la via pública atès que es tracta d’accions de 

dinamització comercial.  

 

Els portaveus dels grups municipals CP-PA i ICV-EUIA-E anuncien el seu vot d’abstenció 

que justifiquen en el fet que estan d’acord en que aquestes avantatges les gaudeixin les 

fires de caràcter cultural però no fires basades en un model de consum. 

 

 

4. SERVEIS TERRITORIALS: 

4.1. LLICÈNCIES 

4.1.1. EXP. 1/DT/2014. ORDRE RETIRADA TERRASSA. REVISIÓ DE L'ACTE 

ADMINISTRATIU I SUSPENSIÓ DE L'ORDRE. BUBALO HERRERO, S.L. 

 

S’aprova, per assentiment, la inadmisió a tràmit de la sol·licitud de revisió del decret de 

la cinquena tinença d’alcaldia relatiu a la retirada de taules i cadires a la via pública 

presentada per Bubalo Herrero, S.L.  

 

 

4.1.2. EXP. C167-2015-914. MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES D'ESTABLIMENTS DE 

RESTAURACIÓ O ASSIMILATS ALS ESPAIS PÚBLICS 

 

S’aprova, per assentiment la modificació ordenança municipal reguladora de les 

autoritzacions de terrasses d'establiments de restauració o assimilats als espais públics 

relatiu a la disposició de les terrasses d’establiments en un tram determinat del carrer 

Enric Granados; modificació iniciada a instancia dels restauradors de la zona i que ha 

estat valorada positivament pels tècnics municipals. 

 

 

4.2. MEDI AMBIENT 

4.2.1. EXP. A173-2015-783. MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI TRACTAMENT 

RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME 
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S’aprova, per assentiment, la modificació dels estatuts del Consorci per al tractament 

dels residus sòlids urbans del Maresme  per tal d’adaptar-los a la Llei de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració Local i a la Llei de racionalització del sector públic i altres 

mesures de reforma administrativa. 

 

 

5. MOCIONS: 

5.1. EXP. A116-2015-929. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU, 

PSC-PM I CP-PA DE SUPORT A L'ESPORT CATALÀ 

 

 

Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Premià de Mar a l’esport català en el seu 

conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, voluntaris, 

clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells Esportius de 

Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 

 

Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada Llicència 

Única 

 

Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional dels 

tècnics, instructors i entrenadors federatius 

 

Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket money 

en la regulació del voluntariat esportiu 

 

Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de l’Impost 

de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els següents 

requisits: 

 

a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals. 

b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no 

superin els 2.000 euros anuals. 

c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.” 

 

Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% sobre 

l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que practiquin 

esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament 

relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per particulars, empreses o 

clubs no reconeguts com de caràcter social. 

 

Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, 

proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, de 

21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant assegurança per 

danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en proves esportives en 

carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles a motor. 
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Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels clubs 

nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques esportives, 

socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents a la platja. 

 

Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats de 

la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats sense 

ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals. 

 

Desè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu de Premià de 

Mar difonent la campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges 

que pateix, que posen en risc la seva continuïtat a totes les entitats esportives del 

municipi. 

 

Onzè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la Secretaria 

General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al 

Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als 

Grups Parlamentari del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Català de l’Esport, a 

la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 

Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.” 

 

S’aprova la moció amb el vot favorable dels grups municipals CIU, PSC, CP-PA i ICV-

EUiA-E i en contra del grup municipal PP. 

Tots els grups municipals, a excepció del PP que votà en contra, destaquen la necessitat 

de donar suport a totes les entitats esportives sense ànim de lucre del nostre país.  

 

5.2. EXP. A116-2015-930. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS 

MUNICIPALS PER A L'IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS 

EN LA CONTRACTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL 

 

Primer.- Adoptar el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible, clàusules socials 

en els expedients de contractació pública de l’Ajuntament dels diferents Ens que en 

depenguin i col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i els 

altres ens locals en la difusió i l’impuls del seu ús per les administracions públiques. 

 

Segon.-  Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la Guia per a la 

inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se’n 

facin. 

 

Tercer.- Sol·licitar als Ens que l’Ajuntament hi participa la inclusió d’aquestes clàusules 

socials en la seva contractació  

 

Quart.- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat 

de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de 

Municipis de Catalunya (FMC). 
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S’aprova la moció per assentiment, indicant la portaveu del grup municipal CIU i tinent 

d’alcalde que a l’Ajuntament ja s’ha iniciat procés per a que els plecs de clàusules de la 

contractacions administrativa incorporessin clàusules de caràcter social. 

 

5.3. EXP. A116-2015-931. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS 

MUNICIPALS  SOBRE L'ESTACIÓ DE RODALIA DE PREMIÀ DE MAR 

 

DEMANEM 

 

- Que es mantingui i es respecti l’esperit de la moció proposada per la Plataforma 

Estació Premià. 

 

- Que amb l’objectiu d’assolir que l’estació de Rodalia de Premià esdevingui segura, 

accessible i còmode per als usuaris, el Ple Municipal de Premià de Mar adopti els 

següents acords: 

 

Primer.- Fer les gestions necessàries, inclús emprendre accions judicials, per tal 

que es corregeixin els errors i les mancances de la remodelació de l’estació. 

 

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat perquè emprengui les accions 

necessàries, inclús les accions judicials, per tal que es corregeixin els errors i les 

mancances derivades de la remodelació de l’estació. 

 

Tercer.- Coordinar amb els ajuntaments de Premià de Dalt i Vilassar de Dalt 

accions conjuntes per tal que es corregeixin els errors i les mancances derivades 

de la remodelació de l’estació. 

 

Quart.- Comunicar aquesta moció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Foment, al Consell Comarcal del 

Maresme, a l’Ajuntament de Premià de Dalt i a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

- Que s’informi regularment la Plataforma de les accions dutes a terme.” 

 

S’aprova la moció per assentiment, oferint tots els grups municipals el seu recolzament  

a la Plataforma i informant el tinent d’alcalde i regidor delegat d’urbanisme, obres 

públiques i serveis municipals d’ una futura reunió de treball amb els responsables de 

Renfe, Adif i Generalitat de quin contingut s’informaria també a la Plataforma.   

 

6. EXP. C174-2015-901. PRÒRROGA CONTRACTE SERVEIS MANTENIMENT 

INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT ESPAIS EXTERIORS I ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

REDACCIÓ DE PROJECTES D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

S’aprova, amb el vot favorable dels grups municipals CIU i PSC, i en contra dels grups 

municipals del PP, CP-PA i ICV-EUIA-E la pròrroga, per termini d’un any, del contracte de 
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serveis de manteniment de les instal·lacions d’ enllumenat d’ espais exteriors i 

assistència tècnica redacció de projectes d’enllumenat públic 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


